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Kira belirleme politikası  
BU BELGE KONTROL ALTINDADIR 
Politika referans 

numarası 

2.1 Sürüm 1.0 

Hazırlayan Maria Fletcher Hazırlandığı tarih 02 Şubat 2019 

Onaylayan WT Yönetişim Kurulu Onaylandığı tarih 24 Mayıs 2019 

Değişiklik yapan  Değişiklik tarihi  

Onay tarihinden sonra 

yapılan değişiklikler  

 

Politikanın konumu Onaylandı Sonraki gözden 

geçirme tarihi  

Mayıs 2021 

Amaç  

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi’nin (West Türk) uzun süreli 

kiralık konut programlarında kira belirlemeye yaklaşımını oluşturmaktadır.  

Kapsam   

Bu politika, West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi (West Türk) nin, tüm ilgili 

programlar çerçevesinde sahip olduğu ya da yönettiği tüm uzun süreli kiralık konutlar için 

geçerlidir.  

 

Politika bildirimi 

Kira uygunluğu yaklaşımı – kılavuz ilkeler  

 
West Türk kiraları, üstlendiği sosyal görevi yerine getirecek ve sağladığı konutların 

hanehalklarını kira stresinden rahatlatmasını sağlayacak şekilde belirler.  

 

Buna uygun olarak, West Türk: 

• kirayı varolan bütçeye uygunluk ölçütlerine göre belirler; 

• West Türk’ün kira belirlediğini ve gözden geçirdiğini başvuranlara ve kiracılara açık 

bir biçimde bildirir;  

• Gereksiz zorlukları önlemek için hane koşullarındaki değişikliklere uygun bir şekilde 

yanıt verir; ve 

• kiranın bütçeye uygunluğuna ilişkin sözleşme, yasal ve düzenleyici yükümlülüklere 

uyar. 

Uygun kira yaklaşımları  

West Türk kirayı aşağıda yazılı olanların düşük miktarda olanı üzerinden belirler  

• Hanehalkı geliri esaslı kira  

• Azami kira  

Hanehalkı geliri esaslı kira   

West Türk, hanehalkı gelire dayalı kira hesaplamasında DHHS formülünü uygulamıştır. Bu, 

aşağıda yazılı gelirlerin toplamı olarak hesaplanır:  

 

• Hanehalkının değerlendirilebilir gelirinin % 25 oranı  
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• Family Tax A and B ödemelerinin ve child support (çocuk nafakası) ödemelerinin 

%15 oranı 

• 18-21 yaşları arasında olan ve öğrenime devam eden ya da çırak olarak çalışan 

çocuğun gelirinin %15 oranı 

• Hanehalkının hakkı olan Commonwealth Rent Assistance denilen kira  

yardımının %100 oranı 

 

Aşağıda yazılı olan gelirler hesaba katılmaz: 

• Yabancı ülke gelirleri 

• 16-17 yaşlarındaki çocukların gelirleri 

 

Aşağıda yazılı olanlar yalnızca kiracı zor durumda olduğu zaman ve her olayın tek tek 

değerlendirilmesi yapılarak uygulanır: 

• Kısmî süreli (part-time) ya da geçici gündelik (casual) olarak çalışan kiracının 

değerlendirilebilir gelirinin %15 oranı. 

  

Brüt Hanehalkı Geliri, DHHS Değerlendirilebilir Gelir esaslarına göre belirlenir 

Azami Kira  

Azami kira, aşağıda yazılı kira hesaplamalarının düşük olanı olarak belirlenir: 

• DHHS Piyasa Kiralarının (Valuer General değerlendirmesi)  %100 oranı  

• Avustralya Vergi Dairesi (ATO) Ölçüt Kirasının %75 oranı 

 

West Türk, hayır kurumu konumunu korumak için azami kirayı ATO Ölçüt Kirasının %75 i 

oranında sınırlar. 

Hanehalkı geliri ile ilgili bilgi sağlanması  

West Türk istediği takdirde, kiracılar ve başvuru sahipleri, aşağıda yazılı zamanlarda West 

Türk’e toplam hanehalkı gelirini gösteren makul kanıt sağlamak zorundadırlar: 

• West Türk kendilerine kiracılık teklifinde bulunmadan önce; ve  

• West Türk kiraları gözden geçirdiği / kira destek yardımlarını belirlediği zaman.   

 

Bir kiracı verilen süre içersinde istenilen bilgiyi sağlamazsa, West Türk kiracının kirasını 

Azami kiraya yükseltebilir.  

 

Eğer bir kiracı hanehalkı ile ilgili bilgileri kira incelemesinden daha sonra verirse, 

değişiklikler ancak kiracı West Türk’le ilişki kurduğu, ve hanehalkı gelirinin makul 

ayrıntılarını sağladığı tarihten başlayarak yürürlüğe girecektir. West Türk, bu politikadaki zor 

durum kuralının geçerli olduğu koşullarının var olduğuna karar verirse, kira değişikliğinin 

geriye doğru uygulanmasını kabul edebilir.  

Uygun kira yaklaşımının belirlenmesi  

West Türk bir kiracılık teklifi yapılmadan önce, o konut veya kiracılık için geçerli olan kira 

yaklaşımını belirler.  

 

West Türk o konut veya kiracılık için geçerli olan kira yaklaşımını belirlerken, o konut için 

özellikle uygulanması gereken yasal ve sözleşmelerden doğan yükümlülüklerine uyar.  

 

West Türk, kiranın uygunluğuyla ilgili yaklaşımının o hane için uygun ve sürdürülebilir 

olduğu konusunda tatmin olmazsa, başvuran kişiye kiracılık teklifi yapmaz.    
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Kira hesaplanmasının gözden geçirilmesi  

West Türk kiracılara kiralarının nasıl hesaplandığı konusunda açık ve şeffaf bir açıklama 

yapar.   

 

Tüm kiracıların West Türk’ten, kiralarının nasıl belirlendiğinin gözden geçirilmesini ve 

kendilerine daha fazla açıklama yapılmasını istemeye hakkı vardır.   

Bir konuta uygulanacak Konut Kirasının belirlenmesi  

West Türk bir konuta uygulanacak konut kirasını belirlemek için ATO Ölçüt Kirası’nı 

uygular.  

Hanehalkı durumlarındaki değişikliklere yanıt vermek  

Eğer bir kiracı West Türk ile ilişki kurarak kira ödemekte zorluk çektiğini bildirirse, West 

Turk: 

• bu politikaya göre kiracının kirasını tekrar değerlendirmeye; 

• bu kiracılığın kirasına daha değişik bir yaklaşım uygulamak gerektiğine; veya 

• kiracının ödemesi gereken yeniden ayarlanmış kiranın, bu politikaya göre geçmişe 

yönelik olarak uygulanmasına  

karar verebilir. 

 

Genel olarak bu gibi değişiklikler, yalnızca kiracı West Türk ile ilişki kurduğu ve hanehalkı 

durumundaki değişikliklerin mantıklı ölçüde ayrıntılarını verdiği tarihten itibaren yürürlüğe 

girer. West Türk ödenecek kiradaki değişikliklerin geçmişe doğru uygulanmasını, o kiracıyı 

sıkıntıdan kurtarmak için yardım edilmesi gerektiğine karar verdiği zaman yapabilir.  

 

West Türk, hanehalkının genel durumuna bakarak zorluk olup olmadığına karar verir. 

Bakılan durumlar arasında aşağıda yazılı olanlar bulunmaktadır: 

• hanehalkı yapısında kiracının kontrolu dışında oluşan öngörülemez herhangi bir 

değişiklik; 

• kiracının veya hanehalkından birisinin sağlığında (bedensel ya da ruhsal) olan önemli 

değişiklik; 

• kiracının ya da hanehalkındaki kişilerin herhangi bir engellilik durumu; 

• aile içi şiddetin kiracı ya da hanehalkındaki kişilerin üzerindeki etkisi; ve 

• Aborijin kültürel etmenleri de dahil olarak kültürel etmenlerin dikkate alınması. 

İletişim  

West Türk kiracılara, kiralarının nasıl belirlendiği konusunda açık ve şeffaf bir açıklama 

yapar ve kiracıları, kira hesaplamalarının gözden geçirilmesini istemeye hakları olduğu 

konusunda bilgilendirir.   

Bu politikanın değiştirilmesi  

West Türk  zaman zaman bu politikada değişiklikler yapabilir. Değiştirilen politika, değişme 

tarihinden başlayarak tüm kiracılıklara uygulanır.  

 

West Türk, bu politikada yapılan değişikliklerin kiracılıklara ve hanehalkına olası etkisini 

azaltmak için yöntemler geliştirir.  

İşlemler 

West Türk’ün hazırladığı işlem süreçleri bu politikaya uyum sağlanmasını güvenceye altına 

alan işlemleri içerir. Aşağıda yazılı olanlar bu işlemler arasındadır: 

• bütçeye uygun kira belirlenmesi ve gözden geçirilmesi; 

• başvuranlar ve kiracılarla West Türk’ün kiralarını nasıl belirlediği hakkında iletişim; 
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• belli bir boş konuta ya da kiracılığa uygulanacak kiralama yaklaşımının tespiti; ve 

• kiracıların, belirlenmiş olan kiranın gözden geçirilmesini nasıl isteyebilecekleri. 

Tanımlar  

Bu politikada: 

Başvuran/Applicant West Türk Konut ve Yaşlı Hizmetleri Kooperatifi – West Türk’e 

konut için başvuru yapan kişi demektir / Means an applicant for 

housing to West Turk Housing and Elderly Services Co-operative. 

 

ATO Ölçüt 

Kirası/ATO 

Benchmark Rent 

Avustralya Vergi Dairesi tarafından GST ve ticari olmayan 

kurallara göre belirlenmiş olan uzun süreli konutların ölçüt piyasa 

değeri demektir. / Means the amount set by the Australian 

Taxation Office under the GST and non-commercial rules - 

benchmark market values for Long-term accommodation 

 

Hanehalkı Brüt 

Geliri/Gross 

Household Income 

Gelir Değerlendirme Kılavuzuna göre hesaplanmış toplam 

hanehalkı geliri demektir/Means the total household income 

assessed in accordance with the Income Assessment Guidelines 

 

Azami 

Commonwealth Kira 

Yardımı/ Maximum 

CRA 

 

Hanehalkının hakkı olan azami Commonwealth Kira Yardımı 

demektir / The maximum amount of Commonwealth Rental 

Assistance to which the household is entitled 

Azami Kira/ 

Maximum Rent 

Bir mülk için ödenecek, bu politikaya göre belirlenmiş azami kira 

miktarı demektir / Means the maximum rental amount payable for 

a property determined for a property in accordance with this policy 

 

Mülk-Konut Kirası/ 

Property Rent  

West Türk tarafından bu politikaya göre belirlenmiş serbest piyasa 

kirası demektir / Means the open market rent for a property  

determined by West Turk in accordance with this policy. 

 

Geçiş Dönemi 

Konutları/Transitional 

Housing 

uzun süreli konut seçenekleri arayan ve evsizlik riski taşıyan 

kişilere kısa vadeli konut sağlayan Viktorya Hükümeti programı 

anlamına gelir /means the Victorian Government program to 

provide housing on a short-term basis to people at risk of 

homelessness seeking long term housing optio  

Yasa ve standartlar  

 Bu politika kooperatifin aşağıda yazılı olan yasa ve standartlar altındaki yükümlülükleri 

yerine getirir: 

• 1983 tarihli Viktorya Konut Yasası/ Housing Act 1983 (Vic) 

• DHHS tarafından yayınlanan Kayıtlı Konut Kurumları için Kılavuz/ Guidelines for 

Registered Housing Agencies published by DHHS 

• Kayıtlı Konut Kurumları Performans Standartları /Performance Standards for 

Registered Housing Agencies 

 

https://www.ato.gov.au/business/bus/gst-and-non-commercial-rules---benchmark-market-values/?page=22
https://www.ato.gov.au/business/bus/gst-and-non-commercial-rules---benchmark-market-values/?page=22
http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/guidelines-for-registered-housing-agencies
http://www.dhs.vic.gov.au/about-the-department/documents-and-resources/policies,-guidelines-and-legislation/guidelines-for-registered-housing-agencies

